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ANNEX: MODEL INSTRUMENT D’ADHESIÓ 

 

 

ACORD D’ENCARREC DE TRACTAMENT ADHESIÓ DEL CENTRE RESIDNECIAL DE GESTIÓ DELEGADA 

...................., AL MARC D’ACTUACIÓ ESTABLERT PEL CONVENI FORMALITZAT EL 27 D’OCTUBRE DE 2017 

PER A LA UTILITZACIÓ DE L’APLICATIU ECAP, INCLOSA LA SEVA ADDENDA SUBSCRITA EN DATA .... DE 

2020. 

 

A ..... (lloc d’ubicació de la residència) en data ......... de 2020 

 

El senyor / la senyora ...................... , representant legal de l’entitat ..................., encarregada de la gestió 

del centre residencial de gestió delegada ........................ (en endavant la residència referenciada), de 

conformitat amb les atribucions que em confereix ............. (escriptura d’apoderament o Acord exprés de 

l’òrgan de govern competent autoritzant la subscripció d’aquest instrument d’adhesió) 

 

DECLARO: 

 

I.- Que l’objectiu de la present mesura d’adhesió és la incorporació de la residència referenciada a un 

sistema d’accés a la informació, a través de l’eina eCAP, que faciliti la coordinació amb els circuits sanitaris 

del Sistema de Salut de Catalunya amb la finalitat de millorar l’atenció i el seguiment clínic dels seus 

usuaris i usuàries. 

 

De conformitat amb això, en nom de l’entitat per mi representada, subscric el present instrument 

d’adhesió subjecte a l’aplicació dels següents   

 

ACORDS 

 

Primer.- Objecte i contingut general de l’adhesió. 

 

1. Aprovar de forma expressa l’adhesió de la residència de referència al marc regulador del conveni de 27 

d’octubre de 2017 i la seva addenda de data ... 2020, citats al títol del present document.  

 

2. Mitjançant aquest acte, es reconeix que la residència de referència passa a incorporar-se de forma 

automàtica a l’Annex III previst en els termes del conveni de 27 d’octubre de 2017 i la seva addenda i, en 

conseqüència, s’accepta que li resulten d’aplicació el seu marc de regulació i el conjunt de compromisos i 

condicions que s’hi estableixen de manera íntegra.  

 

3. Mitjançant aquest acord s’habilita ..........................................(nom residència) encarregat del 

tractament, per tractar per compte de l’Institut Català de la Salut, responsable del tractament, les dades 

de caràcter personal i relatives a la salut necessàries per prestar el servei d’utilització de l’eCAP.  
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4. La present adhesió s’estableix sense la generació de cap obligació econòmica a satisfer per part de la 

residència de referència en concepte d’autorització per l’ús de l’aplicatiu eCAP. 

 

Segon.- Compromisos específics. 

- Reconeixement de l’accés dels professionals sanitaris dels equips d’atenció primària del sistema 

públic de salut a les dependències del centre adherit i a la seva informació assistencial, limitada a 

usos destinats a l’atenció sanitària. 

- Acceptació de les condicions fixades per a l’extinció de l’adhesió de conformitat amb les 

condicions de vigència establertes per l’addenda. 

- Compromís d’adoptar les mesures necessàries en totes les activitats que despleguin en aplicació 

del conveni  de referencia per ajustar-se al compliment del que disposa el conjunt de normativa 

vigent en matèria de protecció de dades personals i, en concret, al Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

En el mateix sentit, limitar l’accés a la informació i els seus usos als requeriments directament 

derivats de l’atenció sanitària i la coordinació amb el Sistema de Salut de Catalunya, subjectant-se 

a les instruccions al respecte que estableixin el Servei Català de la Salut i/o l’Institut Català de la 

Salut. 

- L’entitat ha de garantir que els professionals sanitaris dels centres habilitats subscriguin l’acord de 

confidencialitat.  

- Els accessos a eCAP es faran exclusivament pels professionals sanitaris dels centres habilitats i al 

grup d’usuaris del centre per raons assistencials.  

 

Tercer. Identificació de la informació afectada.  

 

Per tal d’executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest acord, es relaciona a 

l’Annex 1, la informació corresponent als tractaments. 

 

No obstant, conformen el contingut de la historia clínica un conjunt de dades identificatives, 

clínicoassistencials i socials, detallades en l’article 10 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els 

drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. D’acord amb 

aquesta norma hi ha d’haver la màxima integració possible de la documentació clínica de cada pacient i 

aquesta integració s’ha de fer, com a mínim, en l’àmbit de cada centre, on hi ha d’haver una història 

clínica única per a cada pacient. 
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Quart. Durada 

 

Aquest acord és vigent a partir de la data de la seva signatura i la seva durada restarà associada a la 

vigència del conveni de 27 d’octubre de 2017. 

 

Cinquè. Obligacions de l’encarregat del tractament 

 

Les parts es comprometen a adoptar les mesures necessàries en totes les activitats que despleguin en 

virtut del present conveni per ajustar-se al compliment del que disposa la normativa.  

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només 

per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats 

pròpies.  

 

b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o 

qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 

l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 

 

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per 

compte del responsable, que contingui:  

 

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per 

compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de 

l’encarregat i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, 

inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les 

transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació 

de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a: 

 

 La seudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència 

permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, 

en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 

tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  
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d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del 

responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

 

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, 

d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, 

prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les 

mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 

 

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, 

en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el 

responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per 

raons importants d'interès públic. 

 

e) Subcontractació 

 

S’autoritza l’encarregat a subcontractar les prestacions que comporten els tractaments de dades 

per la utilització i gestió de l’eCAP amb les empreses adjudicatàries dels contractes que liciti 

l’entitat.  

 

Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregat ha de comunicar aquest fet per escrit al 

responsable. Per fer efectiva la subcontractació caldrà la conformitat prèvia del responsable.  

 

El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a 

complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les 

instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de 

manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, 

mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament 

adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si l’encarregat 

ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel 

que fa al compliment de les obligacions. 

 

f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut 

accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 

 

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma 

expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat 

corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 

 

h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació 

que estableix l'apartat anterior. 
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i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones 

autoritzades per tractar dades personals. 

 

j) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents: 

 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 

2. Limitació del tractament 

3. Portabilitat de dades 

4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils)  

 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del 

tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant 

l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça.............. (adreça 

que indiqui el responsable). La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de 

l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions 

que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.  

 

k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

 

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en 

qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, de les violacions de la seguretat de les dades personals 

al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per 

documentar i comunicar la incidència. 

La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi 

un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 

Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, 

quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories 

i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 

 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en 

el qual es pugui obtenir més informació. 

 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 

personals. 

 

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 

seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els 

possibles efectes negatius.  
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Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la 

informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la 

protecció de dades, quan escaigui. 

 

m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de 

control, quan escaigui. 

 

n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les 

seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el 

responsable o un altre auditor autoritzat per ell.  

 

o) Implantar les mesures de seguretat següents: 

 

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i 

serveis de tractament. 

b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident 

físic o tècnic. 

c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 

organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

d) Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

 

També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de tractaments que 

duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.  

 

p) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al 

responsable.  

q) Destí de les dades 

 

Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, 

una vegada complerta la prestació.  

 

La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per 

l'encarregat.  

 

No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, 

mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
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Sisè. Obligacions del responsable del tractament 

 

Correspon al responsable del tractament: 

a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 3 d'aquest document. 

b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament 

que ha d’efectuar l'encarregat, si fos preceptiu. 

c) Fer les consultes prèvies que correspongui. 

d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD. 

e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 

f) Complir amb el dret d’informació dels afectats.  

 

Setè. Drets del responsable del tractament 

El responsable del tractament té dret a:  

a) Obtenir de l’encarregat tota la informació que consideri necessària relativa a les dades i els tractaments 

que es descriuen a l’annex 1, per tal que pugui complir amb les seves obligacions com a responsable.  

b) Obtenir l’assistència de l’encarregat per atendre les peticions i inspeccions de qualsevol autoritat de 

control quan els tractaments objecte d’aquelles siguin els que porta a terme l’encarregat.  

c) Ser compensat per l’encarregat pels danys i perjudicis que suporti com a conseqüència de 

l‘incompliment de les obligacions de l’encarregat o dels seus subcontractats.  

Vuitè. Modificació de l’acord d’encàrrec  

Aquest acord d’encàrrec de tractament de dades personals es podrà modificar de manera expressa de 

comú acord entre les parts, mitjançant la signatura de l’addenda corresponent.  

 

Les comunicacions adreçades al responsable dels tractament s’enviaran a: 

Institut Català de la Salut 

Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 589, 08004 Barcelona 

cpd.ics@gencat.cat 

 

Les comunicacions adreçades a l’encarregat del tractament s’enviaran a: 

Entitat 

(adreça)  

(mail) 

 

mailto:cpd.ics@gencat.cat
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Desè. Marc de col·laboració institucional i règim econòmic 

 

La col·laboració regulada pel present acord no comporta l’assumpció d’obligacions econòmiques exigibles 

entre les parts, corresponent el seu desenvolupament a cadascuna de les entitats participants segons els 

seus propis mitjans i amb ple respecte als procediments i resta de normativa que en cada cas els resulti 

d’aplicació. 

 

Com a prova de conformitat, es signa aquest acord d’encàrrec 

 

 

 

(nom i cognoms) 

Representat legal de l’entitat 

 

 

ANNEX 1. Informació corresponent als tractaments 

              

Nom proveïdors 

amb accés a 

dades 

Nom fitxer 

Tipus de 

tractament 

Organ intern 

responsable 

Nivell de 

seguretat 

tractament 

paper 

Entorn 

ofimàtic 

Sistemes 

d'informació/ 

Base de dades 

Responsable 

funcional Aplicació  

Fitxer dels 

pacients atesos en 

centres d'Atenció 

Primària de 

l'Institut Català de 

la Salut 

 Us de 

categories 

especials de 

dades (art. 9.1 

RGPD) 

 

 

 Direcció 

Gerència 

 Alt SI  ECAP  No aplica  ECAP 

 

 

 




